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วิสยั ทัศน์ (Vision) เป็นคำทีม่ กี ารกล่าวถึงกันมากมาย
แทบทุกชนชัน้ และทุกวงการ ในวงการศึกษาก็เช่นกัน
มีการพูดถึงเสมอว่าผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร
ต้องแสดงวิสยั ทัศน์กอ่ นเข้ารับตำแหน่ง หรือมีการกำหนด
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แต่บ่อยครั้งมักจะมีการตั้ง
คำถามว่า วิสยั ทัศน์คอื อะไร QA NEWS ได้อา่ นบทความ
“วิสัยทัศน์สร้างโลก” ในวารสารเพิ่มผลผลิต เห็นว่า
น่าสนใจ จึงนำมาเผยแพร่ในฉบับนี้
วิสยั ทัศน์ คือ ความมุง่ มัน่ คาดหวังของบุคคลหรือองค์กรที่
ประสงค์จะมีสภาพเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง หรือ
จะไปอยู่ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ในอนาคต องค์กรควรจะต้องมีการกำหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจน โดยวิสัยทัศน์จะเป็นทิศทาง
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ไปสูเ่ ป้าหมาย ถ้ามีการดำเนินการ
ในทุก ๆ ด้านได้อย่างสอดคล้อง องค์กรก็สามารถที่จะพัฒนา
ไปได้ และสามารถทีจ่ ะประเมินทิศทางได้ดว้ ย

ขัน้ ตอนการพัฒนาวิสยั ทัศน์องค์กร
วิสยั ทัศน์ทด่ี จี ะต้องกำหนดมาจากการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน รวมถึงการพิจารณาจุดอ่อน
จุดแข็งควบคูก่ นั ไป แล้วนำมากำหนดเป็นแนวคิดขององค์กรว่า
จะเป็นไปอย่างไรในอนาคต และมีความเป็นไปได้หรือไม่ ขัน้ ตอน
การพัฒนาวิสยั ทัศน์ มีดงั นี้
ขั้นที่ 1 สำรวจความคาดหวัง โอกาส และอุปสรรคจากผูท้ ม่ี ี
ส่วนร่วมขององค์กร
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร หาจุดอ่อน จุดแข็ง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ขั้นที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ในการก้าวไปสู่อนาคต ว่าจะใช้
แนวทางใดจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
ขั้นที่ 4 นำผลทั้ง 3 ข้างต้น มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประสานร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดวิสยั ทัศน์รว่ มขององค์กรทุกด้าน
ขั้นที่ 5 คั ด เลื อ กวิ ส ั ย ทั ศ น์ ท ี ่ เ หมาะสมที ่ ส ุ ด ต่ อ องค์ ก ร
โดยกรรมการจากตัวแทนของทุกฝ่ายขององค์กรต้องมีสว่ นร่วม

ขั้นที่ 6 ประกาศวิสัยทัศน์ให้ทุกคนในองค์กร และนอก
องค์กรทราบ

หลักการกำหนดวิสยั ทัศน์
การกำหนดวิสยั ทัศน์ขององค์กรมีหลักการ ดังนี้
1. สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) ด้วยแรงใฝ่ดี
พัฒนาทักษะ และการทำงานอย่างชำนาญด้วยจิตใต้สำนึกอันดี
2. มีรูปแบบการคิด (Mental Models) ที่เปิดกว้าง มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
3. มีการสร้างและสานวิสยั ทัศน์ (Share Vision)
4. มีการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม (Team Learning)
5. มีความคิด ความเข้าใจเชิงระบบ (Systems Thinking)

วิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีลักษณะที่ “ฝันให้ไกล และใช้
ความพยายามทีจ่ ะต้องไปให้ถงึ ” เพราะหากวิสยั ทัศน์
เป็นภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพปัจจุบัน ก็จะไม่เกิด
การใช้ความพยายามที่จะไปให้ถึงแนวคิดนั้น จึงเป็น
ภารกิจของผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องกำหนดวิสยั ทัศน์โดยมอง
ทิศทางและความเป็นไปได้ใน 5-15 ปีขา้ งหน้าให้ได้
ทีม่ า : ฐาปนา บุญหล้า "วิสยั ทัศน์สร้างโลก" เพิม่ ผลผลิต.
ปีท่ี 40 ฉบับที่ 3 ก.พ.-มี.ค.44, หน้า19-22.
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ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงขีดสูงสุด
ได้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสเลือกเส้นทางสู่ความสำเร็จ สถานศึกษา
จะต้องจัดการศึกษาให้หลากหลายทีส่ ดุ และเน้นการศึกษาไปที่
การเรียนรู้ และความต้องการอันแท้จริงของผูเ้ รียนตามข้อกำหนด
ของตลาด และของความเป็นพลเมืองดี
สถานศึกษาทีเ่ น้นการเรียนรูต้ อ้ งเข้าใจความต้องการเหล่านี้
และพัฒนาหลักสูตรและประสบการณ์เชิงการพัฒนาทีเ่ หมาะสม
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลก ช่วยเพิ่มความต้องการพนักงานที่มี
ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ผูต้ ดิ ตามสถานการณ์
ตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์สว่ นใหญ่สรุปว่า
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เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เช่นนี้ สถานศึกษาทุกประเภทต้องเน้นการเรียนรูแ้ บบใฝ่รู้ (Active
Learning) และการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา นอกจากนี้
ข้อเสนอทางการศึกษาต้องเกีย่ วพันกับการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิผล
และการสอนจะมีประสิทธิผลได้จำเป็นต้องเน้นการส่งเสริม
การเรียนรูแ้ ละสัมฤทธิผล
การศึกษาแบบเน้นการเรียนรู้ เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทต่ี อ้ ง
ไวต่อความต้องการของผูเ้ รียน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และตลาด ทัง้ ที่
เกิดขึน้ ใหม่และทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และยังต้องไวต่อปัจจัยทีท่ ำให้
ผูเ้ รียนเรียนรู้ พึงพอใจ และไม่ยอ่ ท้อ ในการนีส้ ถานศึกษาต้อง
รูจ้ กั คาดการณ์ความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
และต้องตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และตลาดโดยรวดเร็วและยืดหยุน่
การศึกษาแบบเน้นการเรียนรูม้ ลี กั ษณะสำคัญดังต่อไปนี้
z มีมาตรฐานและความคาดหวังในด้านการพัฒนาของ
ผูเ้ รียนสูง
z คณาจารย์เข้าใจว่าผู้เรียนอาจเรียนรู้ด้วยวิธีที่ต่างกัน
และในอัตราทีไ่ ม่เท่ากัน อัตราและรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
อาจแตกต่างไปตามกาลเวลาและเนื้อหาวิชา การเรียนรู้อาจ
ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน การแนะแนว
และสภาพแวดล้อม ทั้งที่เอื้อหรือขัดขวางการเรียนรู้ ดังนั้น
สถานศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จึงต้องค้นหาทางเลือกอื่น ๆ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา และยังต้องพัฒนาสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละคนที่จะนำไปใช้ดำเนินการเพื่อให้ส่งผล
ต่อการเรียนรู้
z เน้นการเรียนรูแ
้ บบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยใช้เทคนิค
สื่อการสอน และประสบการณ์ที่หลากหลายและกว้างขวาง
เพื่อดึงความสนใจของผู้เรียน ซึ่งอาจได้จากแหล่งทรัพยากร
ภายนอก เช่น ธุรกิจต่าง ๆ การบริการชุมชน หรือองค์กรบริการ
สังคม
z ใช้การประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) เพื่อ
วัดผลการเรียนรู้ตั้งแต่ระยะต้นของกระบวนการและเพื่อปรับ
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้เหมาะกับความต้องการและรูปแบบ
การเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล
z ใช้การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เพื่อ
วัดความก้าวหน้าของผูเ้ รียนว่าได้เรียนรูห้ รือสามารถทำอะไรได้
เพียงไร โดยเทียบกับมาตรฐานภายนอกและเกณฑ์ปกติ (Norms)
ทีเ่ กีย่ วข้อง
z ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ รี ย นและครอบครั ว ให้ ป ระเมิ น ผลด้ ว ย
ตนเอง เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเพื่อให้เห็นเป้าประสงค์
และช่องว่างได้ชดั เจนขึน้

เน้นความสนใจที่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ ๆ เช่น การย้าย
โรงเรียน หรือการเริม่ ทำงาน
ทีม่ า : ทบวงมหาวิทยาลัย. เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่
การดำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ 2545. 2545, หน้า 4-5.
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บุคลากรของสถาบันได้รบั เชิญเป็นผูป้ ระเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ได้ประกาศรายชือ่ ผูท้ จ่ี ะทำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระเมินภายนอก
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา โดยพิจารณาจาก
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ จากองค์กร ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเป็นผูป้ ระเมินภายนอกระดับ
อุดมศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการบริหาร สมศ. แล้วซึง่ มีจำนวนทัง้ หมด 222 คน
และในจำนวนนีม้ คี ณาจารย์ของสถาบัน 7 คน ได้รบั การเสนอชือ่
ให้เป็นผูป้ ระเมินภายนอก ประกอบด้วย
1. รศ.ชาญ
ถนัดงาน
2. รศ.ณรงค์
วรงค์เกรียงไกร
3. รศ.ดร.บัณฑิต ฟุง้ ธรรมสาร
4. ผศ.ไพศาล
หุ่นแก้ว
5. รศ.ดร.สุรนิ ทร์ เหล่าสุขสถิตย์
6. ผศ.ดร.อุทมุ พร พลาวงศ์
7. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช
และในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา มีบุคลากรของ
สถาบันได้เป็นผูป้ ระเมินภายนอกรับเชิญ จำนวน 7 คน คือ
1. นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์
2. ผศ.คันธรส
แสนวงศ์
3. นายปิยะชาติ โชคพิพฒ
ั น์
4. นางสาวอรทัย แสงธำรง
5. นางธันนี
พันธ์สวัสดิ์
6. นายธารี
วารีสงัด
7. นายอภิชติ
เส็งขำ
นอกจากนัน้ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมยังได้รบั เชิญจาก
สมศ. ให้เป็นหน่วยประเมินภายนอกสำหรับสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

